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Campanha de vacinação contra
a gripe começa esta semana
A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começa na próxima quarta-feira em todo o país. De acordo com 
o Ministério da Saúde, a imunização, este ano, foi antecipada em cerca de 15 dias em relação aos anos anteriores. p3

Após desastre, 
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podem perder 
produção p3

Rotam prende 
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Maioria dos 
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EUA realoca 750 agentes paraconter 
avanço de imigrantes ilegais
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no Twitter 
que o país realocou 750 agentes em pontos de entrada específicos. p2

Diário Do EstaDo

p8

Joelma 
lança clipe 
de “ai BaBy” 



EUA realoca 750 agentes para 
conter avanço de imigrantes ilegais
O presidente dos Esta-

dos Unidos, Donald 
Trump, disse no Twit-

ter que o país realocou 750 
agentes em pontos de entra-
da específicos da fronteira 
sul “a fim de ajudar com o 
aumento em larga escala de 
imigrantes ilegais tentando 
chegar aos Estados Unidos”.

“Isso causará atrasos de 
tráfego e comerciais até 
que o México seja capaz de 
usar suas poderosas Leis de 
Imigração para impedir que 
imigrantes ilegais cruzem do 
México para os EUA, e os re-
mova de volta para seu país 
de origem”, afirmou.

“Até que o México resol-
va essa migração ridícula 
e massiva, nos concentra-
remos na segurança das 
fronteiras, não nos pontos 

de entrada”, disse Trump. 
O presidente dos EUA disse 
ainda que os Democratas no 
Congresso “devem ajudar 
os republicanos (precisa-
mos de seus votos) a acabar 
com as brechas horríveis, 
caras e tolas em nossas Leis 
de Imigração”. “Quando isso 
acontecer, tudo será tran-
quilo. Nós NUNCA podemos 
permitir fronteiras aber-
tas!”, afirmou Trump.
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DecoradoAlegria
Infelizmente vários motivos 
levaram algumas casas a fecha-
rem suas portas em Goiânia. 
Nestes últimos meses, alguns 
restaurante encerraram suas ati-
vidades, como o Antônia Bistrô, 
o Oliva´s, a churrascaria Los 
Pampas e agora por último, o 
restaurante Victória. Que dó!

Neste último sábado (6), o 
Professor Gilberto Augusto, 
especialista em Enem, Learning 
Coach, fundador da plataforma 
APROVAÇÃO 360º e sócio-
-fundador do COPE - Colégio 
PreparaEnem, palestrou para 
estudantes de uma escola públi-
ca no Setor Recanto das Minas 
Gerais, em Goiânia. 

A animação fica por conta da Banda 
Tripop e de DJs convidados. Os par-
ticipantes poderão ainda saborear 
um delicioso churrasco fogo de chão, 
pães e queijos, além de uma grande 
variedade de chopps. O evento está 
sendo organizado pelos empresários 
Fernando Jorge, Tiago Franco, Hugo 
Siqueira, com a coordenação de Tom 
Rufino e Frederico Costa.

Cervejas artesanais dos mais 
diferentes sabores e aromas, comida 
artesanal, e um mercado com produ-
tos fabricados por produtores locais 
disponíveis para compra, tudo em 
um mesmo espaço. Esta é a aposta 
do Festival Artesanal Beer&Food, que 
será lançado no próximo dia 20, du-
rante o feriado da Semana Santa, no 
Buteko do Chaguinha, em Pirenópolis. 

Especialista em saúde estética 
(biomédico), Dieick de Sá comple-
ta três décadas de vida bem vivida 
e “recheada” de boas histórias. 
Para celebrar a chegada da nova 
idade, Dieick fará a comemoração 
no dia 14 de abril, um dia após a 
data real do aniversário, no roof-
top do edifício Walk Bueno, em 
Goiânia, a partir das 16h. 

O Guardians Empório Pub traz 
para Goiânia, o será o comediante 
Patrick Maia por uma noite, no 
dia 11 de abril (quinta-feira). O 
evento promete ser inesquecível, 
e também contará com set dos hu-
moristas Marx Willian, assim como 
Magno Martins e Valter Nunes.

A organização da festa ficou por 
conta do produtor de eventos 
Romulo Diogo. O evento terá 
decoração vintage, levando os 
convidados à nostalgia dos anos 
80, 90 e início dos anos 2000. A 
animação da festa ficará por con-
ta da cantora Carina Duarte e dos 
DJs Jomas e Ademar Junior.

O palestrante e pesquisador em 
nutrição Pedro Carrera Bastos, de 
Portugal, vai ser um dos destaques 
no Seminário Internacional de 
Nutrição Esportiva que acontece 
em Goiânia entre os dias 24 e 26 
de maio no Castro’s Park Hotel. As 
inscrições podem ser feitas pelo 
Sympla ou pelo site do evento 
sinegoiania.bfeventos.com.br.

O casal Carolina Uchôa Borges, 
a Carô, e João Vicente Borges 
acabam de lançar o novo car-
dápio do Las Nenas, que fica na 
Avenida 136, no Setor Marista.
A jornalista Yasmine de 
Paiva assumiu a Assessoria de 
Imprensa do Hospital Estadual 
de Urgências de Aparecida de 
Goiânia Cairo Louzada (Huapa).

Até o dia 30 de abril, o público 
do Shopping Cerrado poderá 
conferir mais uma edição da 
Feira do Livro da Letrinha, ofe-
recendo mais de duas mil obras 
com preços a partir de R$ 5.

Os alunos do curso técnico em 
agroindústria do Instituto Federal de 
Goiás (IFG) conheceram as linhas de 
produção de alimentos da indústria 
da GSA na última quinta-feira (04). 
Os 28 estudantes do 2º ano visitaram 
o parque industrial. De perto eles 
acompanharam as diferentes linhas 
de produção da indústria goiana 
– como a de salgadinhos e a de 
macarrão instantâneo -, além das 
instalações industriais e, assim, con-
seguiram ter uma visão da dimensão 
dos processos. Os estudantes recebe-
ram orientações sobre segurança 
alimentar e de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF), também obtiveram 
mais informações sobre segurança 
de trabalho na indústria.

Neste último sábado (6), os empre-
sários Guilherme Pinheiro, Marcelo 
Borges e Mário Roriz receberam 
convidados para um brunch de apre-
sentação do apartamento modelo 
do Dinastia Living Desire do Parque 
Arquitetônico Privativo, em Goiânia. 

Na próxima quarta-feira (10), o 
Hot Park e a Turminha da Zooeira 
receberão 3 mil crianças e adoles-
centes de 43 instituições benefi-
centes de Goiás para celebrar o 
Dia Nacional da Alegria.

Os empresários Paulo Henrique de Paula 
e Andréa de Paula (1) foram anfitriões do 
coquetel de inauguração da loja Imagina-
rium, no Goiânia Shopping.

Ana Elizabeth Piccolo também era anfitriã 
na festa que reuniu convidados como o 
arquiteto Fernando Parrode

O dermatologista Hugo Alexandre e o personal stylist Flá-
vio Ximenes também estavam no evento da Imaginarium

ZONA FRANCA

O DJ François Calil coman-
dou a pick up da festa

O Presidente 
Donald Trump 
fez anúncio 
pelo Twitter
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Campanha de vacinação contra 
a gripe começa esta semana
A Campanha Nacional 

de Vacinação contra 
a Gripe começa na 

próxima quarta-feira (10) 
em todo o país. De acordo 
com o Ministério da Saúde, 
a imunização, este ano, foi 
antecipada em cerca de 15 
dias em relação aos anos 
anteriores, quando a cam-
panha teve início na segun-
da quinzena de abril.

Nesta primeira fase, se-
rão priorizadas crianças 
com idade entre 1 ano e 
6 anos, grávidas em qual-
quer período gestacional e 
puérperas (mulheres até 45 
dias após o parto). A esco-
lha, segundo o ministério, 
foi feita por causa da maior 
vulnerabilidade do grupo.

A partir de 22 de abril, 
todo o público-alvo da 
campanha poderá receber 
a dose, incluindo traba-
lhadores da saúde, povos 
indígenas, idosos, profes-
sores de escolas públicas e 
privadas, pessoas com co-
morbidades e outras con-
dições clínicas especiais, 
adolescentes e jovens de 
12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas, funcionários 

do sistema prisional e pesso-
as privadas de liberdade.

A escolha dos grupos 
prioritários segue reco-
mendação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). A 
definição, de acordo com o 

ministério, também é respal-
dada por estudos epidemio-
lógicos e pela observação do 
comportamento das infec-
ções respiratórias, que têm 
como principal agente o ví-
rus da gripe. A meta é imuni-

zar pelo menos 90% dos gru-
pos elegíveis para vacinação.

Amazonas
No Amazonas, a vacina-

ção contra a gripe come-
çou no fim de março, com 

antecipação de 21 dias em 
relação às demais unidades 
federativas. A decisão, se-
gundo a pasta, se deu em 
função da ocorrência de 
casos e óbitos por influenza 
desde fevereiro deste ano.

Em todo o ano de 2018, o 
Amazonas registrou 17 casos e 
três mortes por influenza, sen-
do um caso pelo vírus H1N1. 
Até meados de março deste 
ano, já foram notificados 
666 casos suspeitos, sendo 
107 confirmados para H1N1, 
além de 28 mortes também 
confirmadas pelo vírus.

A doença
A influenza é uma doença 

sazonal, mais comum no in-
verno, que causa epidemias 
anuais, sendo que há anos 
com maior ou menor inten-
sidade de circulação desse 
tipo de vírus e, consequen-
temente, maior ou menor 
número de casos e mortes.

No Brasil, devido a di-
ferenças climáticas e ge-
ográficas, podem ocorrer 
diferentes intensidades de 
sazonalidade da influenza 
e em diferentes períodos 
nas unidades federadas. No 
caso específico do Amazo-
nas, a circulação, de acordo 
com o ministério, segue o 
período sazonal da doença 
potencializado pelas chuvas 
e enchentes e consequente 
aglomeração de pessoas.
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Rotam 
prende 
foragido 
acusado de 
homicídio 
em Senador 
Canedo

Isolados após rompimento de barragem, 
agricultores temem perder produção Quase metade dos brasileiros 

estão acima do peso

Uma equipe da Rotam 
da Polícia Militar de Goi-
ás prendeu, neste domin-
go, um foragido da justi-
ça acusado por tráfico e 
homicídios. Após receber 
denúncia sobre o indiví-
duo, a equipe realizou pa-
trulhamento em Senador 
Canedo e abordou o sus-
peito, que transportava 
drogas no interior do veí-
culo em que estava. 

A polícia realizou dili-
gência em uma residência 
indicada pelo suspeito, 
onde encontrou uma pis-
tola calibre 9mm, uma ca-
rabina calibre 22, porções 
de crack e cocaína e um 
colete à prova de balas 
roubado. O indivíduo foi 
conduzido à delegacia de 
Políca de Senador Canedo.

Uma pesquisa do Mi-
nistério da Saúde indica 
que 53% da população 
brasileira estão com ex-
cesso de peso e 45,8% 
praticam uma atividade 
física insuficiente. Os va-
lores foram registrados na 
Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Do-
enças Crônicas por Inqué-
rito Telefônico (Vigitel).

Feito em 2017, o estu-
do envolve entrevistas fei-
tas por meio do telefone, 
com participação da Asso-
ciação Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). Os nú-
meros estão longe da meta 
da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) que pre-
tende reduzir a inatividade 
física em 15% até 2030, 
em todo o mundo.

Segundo pesquisa da 
OMS em 2018, o núme-
ro de pessoas que faziam 
atividades insuficientes 
totalizava 1,4 bilhão de 
pessoas. “Acredita-se 
que um em cada cinco 
adultos e quatro em cada 
cinco adolescentes não 

praticam atividade física 
de forma suficiente”, dis-
se o diretor de Normas e 
Habilitação dos Produtos 
da ANS, Rogério Scarabel.

Neste fim de semana, 
quando se comemoram o 
Dia da Atividade Física e o 
Dia Mundial da Saúde, a 
ANS lança o projeto Mo-
vimentar-se É Preciso. Por 
meio do seu Programa de 
Promoção da Saúde e Pre-
venção de Riscos de Doen-
ças (Promoprev), a agência 
está estimulando as opera-
doras de saúde a realizarem 
programas voltados a ativi-
dades físicas para seus be-
neficiários nestes dois dias.

Atualmente, existem 
1.822 programas Promo-
prev cadastrados junto à 
ANS, contemplando cerca 
de 2,25 milhões de benefi-
ciários de planos de saúde. 
O número de programas 
cresceu 432% em sete 
anos. Das 743 operadoras 
médico-hospitalares ati-
vas com beneficiários, 394 
–53% do total – têm pro-
gramas desse tipo na ANS. 

O rompimento de 
uma barragem de decan-
tação no garimpo deixou 
mais de 400 de pessoas 
isoladas em Machadinho 
d’Oeste, em Rondônia, e 
muitos agricultores fo-
ram afetados.

O Ministério Público 
recomendou a suspensão 
dos trabalhos no garimpo 
até uma avaliação da Agên-
cia Nacional de Mineração.

Sete pontes foram 
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destruídas. O serviço de re-
cuperação já teve início, mas 
ainda não conseguiu resol-
ver todos os problemas.

Cerca de 50 famílias pre-
cisam passar pelo que restou 
de uma das pontes para ter 
acesso a outras regiões. Prati-
camente isolados, eles temem 
perder a produção e já obser-
vam as contas chegarem.

Sem solução, os agricul-
tores improvisam e tentam 
retomar a rotina. “Tem 20 

anos que a gente mexe 
aqui e nunca viu uma si-
tuação dessas”, diz o pro-
dutor Divino Zeferino.

O levantamento inicial 
da Secretaria de Meio 
Ambiente do estado 
aponta que o rompimen-
to da barragem foi causa-
do pelo excesso de chuva. 
A Agência Nacional de 
Mineração não informou 
uma data para concluir a 
avaliação da barragem.



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 

HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------

HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 

APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
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Joelma lança clipe 
de “Ai Baby”

Dias depois de intrigar os 
fãs ao surgir como uma bone-
ca, Joelma lança hoje o clipe 
de “Ai Baby”, que tem cenas 
da cantora maquiada como 
aparece na capa do single. O 
vídeo chega dois dias depois 
de a música ter sido lançada 
nas plataformas digitais.

Joelma não só canta e 
dança, como atua na dire-
ção e produção do clipe ao 
lado de Maris Tavares. Um 
dos trechos da letra, que 
leva a assinatura de Waléria 
Leão, Rafael Quadros, Blener 
Maycom e Vinni Miranda, a 
inspirou a criar a boneca. “A 
música falava de rostinho 
delicado, eu pensei então 

que teria que ser algo criati-
vo”, diz a artista ao UOL.

Joelma então contou com 
a ajuda da filha mais velha, 
Natalia Sarraf, para achar um 
profissional disposto a enca-
rar o desafio de transformá-
-la em uma boneca com refe-
rências que ela encontrou na 
internet. Gostou do trabalho 
de Fernando Tofaneli, mas o 
maquiador ficou receoso.

“De início ele não con-
cordou em fazer a boneca, 
falou para a Natália que 
esse negócio não ia dar cer-
to não”, relembra Joelma, 
que insistiu em sua ideia. 
“Ele fez achando que não ia 
dar certo, mas graças a Deus 

deu muito certo ele mesmo 
ficou encantado com o re-
sultado. Nem ele acredita-
va. Ficou muito incrível.”.

Para o trabalho, Joelma 
ficou seis horas de olhos fe-
chados já que os olhos de 
boneca foram pintados em 
cima das pálpebras da can-
tora. Ela admite que não 
foi fácil, mas reflete sobre 
a experiência. “Foi maravi-
lhoso, porque todos os dias 
eu acordava, abria os meus 
olhos e achava muito nor-
mal. Depois disso eu não 
acho mais normal, e sim um 
presente de Deus.”.

Apesar do visual pop que 
ganhou ao incorporar uma 

boneca e os vários elemen-
tos que a inspiraram para o 
clipe, como dança de rua e 
grafite, Joelma garante que 
sua raiz e sonoridade per-
manecem intactas.

“Me considero uma can-
tora 100% voltada para a 
minha cultura do Norte e 
para a cultura do meu país 
sempre. Eu sempre misturei 
muita coisa nos meus tra-
balhos desde o início. Mas 
o meu pé não sai da minha 
raiz, meu pé e meu coração 
estão fincados na minha 
raiz”, garante a cantora, que 
popularizou o ritmo calipso 
nacionalmente em seus qua-
se 20 anos de carreira.

Reprodução


